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SAMMENDRAG 

Utredningen har beskrevet konsekvensene som alternativ 1 har for jordbruksverdier i planområdet, sammenliknet 
med alternativ 0. Kriteriene for vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens er hentet fra Håndbok V712, 
Konsekvensanalyser (SVV, 2018). Planområdet er delt opp i delområde 1 og 2 (a, b og c). Delområde 1 omfatter 
dagens anlegg/deponi som benyttes til renovasjonsformål. Delområde 2 (a, b og c) består av jordbruksarealet som er 
innenfor planområdet, både det som tidligere har vært deponi (2a og 2c) og utvidelsen (A2) mot øst (2b). 

Sammenliknet med referansealternativet (alternativ 0), vil alternativ 1 medføre at det omdisponeres 53,7 dekar 
landbruksjord som er fulldyrket og lettbrukt og som er registrert med jordressursklasse 2 (stor verdi) i kartdatabasen 
Kilden. I henhold til vurdering av påvirkning i håndbok V712 og definisjon fra Landbruksdirektoratet, vurderes 
landbruksjorden som forringes som følge av alternativ 1. I konsekvensvifta medfører dette at delområde 2b vurderes 
til å ha middels negativ konsekvens. De andre delområdene vurderes til å ha ubetydelig konsekvens. Figuren under 
viser konsekvensvifta med påført verdi og påvirkning for hvert delområde. Sammenlagt vurderes konsekvensen for 
alternativ 1 til å ha middels negativ konsekvens.  

 

Konsekvensen av omdisponeringen fra landbruksjord til renovasjonsformål for landbrukseiendom gnr/bnr 1/23 er 
vurdert til et årlig tap på opptil 32 200 kroner + transportkostnad for evt. leie av jordstykke med større avstand fra 
bonden. Landbrukseiendommen vil etter bortfallet av landbruksjord likevel være større enn den gjennomsnittlige 
størrelsen for jordbruskbedrifter i regionen Akershus, og det vurderes derfor sannsynlig at driften av gården 
fortsetter.  

Avbøtende tiltak som er relevante for alternativ 1 er å redusere risikoen for avlingstap ved å hindre skygge fra bygg i 
det gjenværende jordstykket. Matjord fra planområdet kan også brukes til å forbedre vekstvilkårene på andre 
jordbruksarealer utenfor planområdet. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Ved rullering av kommuneplanen i Nes kommune den 30. juni 2015 ble det avsatt et område (A2) til 

utvidelse av Esval Miljøpark (se figur 1). Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel er det 

igangsatt arbeid med detaljregulering av Esval Miljøpark, inkl. A2. Formålet med planarbeidet er å 

tilrettelegge for næringsvirksomhet basert på kretsløpsbaserte avfallssystemer (resirkulering av 

avfall). Kommunen har stilt krav om konsekvensutredning, og et av temaene er jordvern. Målgruppen 

for utredningen er beslutningstakere og berørte parter.  

 

Figur 1: Kommuneplan for Nes kommune, 2015 - 2030 ([3]) 

1.2 Planområde og influensområde 

Planområdet er området der tiltaket medfører fysiske arealbeslag. Dette er gitt i planprogrammet og 

er vist i figur 2 [1]. Etter at planprogrammet ble vedtatt har kommunen uttrykt et ønske om en 

helhetlig plan for Esval Miljøpark. Holsravina og avsluttet deponi (Esval 1) er derfor også tatt med i 

planområdet og influensområdet. Begge disse områdene er omfattet av gjeldende reguleringsplan 

for Esval Miljøpark (Holsravina og Esval 2). Influensområdet er det samlede området der tiltaket kan 

medføre konsekvenser, og er derfor større enn planområdet. I denne utredningen omfatter 

influensområdet også omkringliggende jordbruksarealer. 
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Figur 2: Planområdet [1]. Planområdets avgrensning vises med hvit strek. 

1.3 Overordnede karakteristiske trekk og mål 

Planområdet ligger i Nes kommune i Viken fylke. Nes kommune er en landbrukskommune med 135 

100 dekar fulldyrket jord, 6 500 dekar innmarksbeite, 405 700 dekar produktiv skog og 15 400 dekar 

uproduktiv skog [7]. Totalt areal i Nes kommune er 637 000 dekar. Det vil si at 21,2 % av arealet i 

kommunen benyttes som fulldyrket jord.  

I Nes kommune har det vært en jevn økning av dyrket areal helt siden etterkrigstiden, noe som har 

ført til at kommunen har det største åkerarealet av alle kommunene i landet. På den dyrkede jorden 

er omtrent 90 % drevet som åpen åker med korn og oljevekster. Det er fortsatt stor interesse for 

dyrking i Nes, og kommunen mottar ofte søknader om forskjellige prosjekter. Samtidig er presset for 

utbygging av dyrket og dyrkbar mark stor [7]. 

I Norge er rundt 3 % av landarealet dyrket mark. Under en tredjedel av dette er egnet for produksjon 

av korn. Andelen jordbruksareal i regionen Akershus er ca. 18 % dyrket mark. For Viken fylke er 

andelen dyrket mark 9,5 %. Det er et nasjonalt mål å ta vare på god matjord. Stortinget har vedtatt at 

matproduksjonen skal øke med 20 % fram til 2030 og at omdisponering av dyrket jord skal være 

mindre enn 4000 dekar per år innen 2020 [8]. 

2 Metode og datagrunnlag 

2.1 Kriterier for metode fra planprogram 

Utredningen skal beskrive kvaliteten på landbruksjorden som blir berørt, samt dagens 

landbruksvirksomhet i planområdet. Utredningen skal ta for seg hvor stort prosentvist bortfall av 

dyrkingsjord det er for berørte gårdsbruk og om bortfallet av landbruksjord medfører at 

landbruksdriften på gården risikerer å opphøre. Det skal estimeres en leieverdi/pris for tilsvarende 
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jord og for tilsvarende arealer. Det skal også vurderes om skygge fra bygninger vil kunne gi 

avlingstap.  

2.2 Kunnskapsgrunnlag 

Metoden for vurdering av verdi og påvirkning baserer seg på metoden gitt i Statens vegvesens 

Håndbok V712, Konsekvensanalyser [2]. Håndbok fra skog og landskap «Markslagsklassifikasjon i 

økonomisk kartverk» [4], kartdatabasen Kilden fra NIBIO [6] og «Kornøkonomi - En analyse av 

driftsgranskingsbrukene for korn» [5] er benyttet i verdivurderingen. Det er også benyttet andre 

tilgengelige kartdatabaser, tekniske tegninger av eksisterende infrastruktur (gassledninger, VA-

ledninger, strømledninger etc.), flyfoto og foto fra befaring som grunnlagsmateriale. 

2.3 Metode for verdisetting 

Alle delområder verdisettes og framstilles på verdikart. Verdien angis på en glidende skala og 

markeres med en pil, se figur 3. 

 

Figur 3: Skala for verdisetting 

Tabell 1 viser kriterier for verdivurdering slik den er angitt i håndbok V712. 

Tabell 1: Verdikriterier for fagtema naturressurser, registreringskategori jordbruk [2] 

 

Landbruksbegreper og definisjoner som er nødvendige for vurderingen er vist i tabell 2 til tabell 4. 
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Tabell 2: Definisjon for arealtilstand ([4]) 

Definisjoner for arealtilstand fra «Håndbok fra skog og landskap: Markslagsklassifikasjon i 
økonomisk kartverk» 

Fulldyrket jord Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde og 
som kan brukes til åkervekster eller eng. Arealet skal 
kunne fornyes ved pløying. 

Overflatedyrket Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevnet 
i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig. 
Jordlaget er for grunt til å kunne pløyes. 

Tabell 3: Definisjon av driftsforhold ([4]) 

Definisjoner av driftsforhold for fulldyrket jord fra «Håndbok fra skog og landskap: 
Markslagsklassifikasjon i økonomisk kartverk» ([4]) 

Lettbrukt Størrelse på over 2 dekar, tilnærmet kvadratisk form, 
mindre helningsgrad enn 1:5 

Mindre lettbrukt Størrelse på 1 dekar, buet form med god bredde, 
helningsgrad mellom 1:5 og 1:3 

Tungbrukt Størrelse på 0,5 dekar, langt og smalt område, 
helningsgrad over 1:3 

 

Tabell 4: Andre relevante definisjoner 

Andre definisjoner som er relevant for vurderingen av verdi, 
konsekvens og påvirkning 

Kilde: 

Kjerneområde 
landbruk 

Med «kjerneområde landbruk» menes de 
arealene i kommunen som er viktige for to av 
jordbrukets sentrale samfunnsoppgaver; 
matproduksjon og opprettholde jordbrukets 
kulturlandskap. Kjerneområde landbruk tegnes 
inn på kommunekartet og kan brukes for å 
trekke en langsiktig grønn grense, en såkalt 
«grønn strek». Kjerneområde landbruk skal 
vedtas politisk. Dette signaliserer en politisk 
ambisjon om å opprettholde verdifulle 
jordbruksareal og kulturlandskap. Ved å sette 
konkrete mål og prioriteringer for 
jordbruksarealene, som også har en politisk 
forankring, legger man til rette for en 
arealpolitikk som er lett å forholde seg til for 
alle parter. 

Landbruks-
direktoratet ([9]) 
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2.4 Metode for vurdering av påvirkning 

Vurdering av påvirkning er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på 

det enkelte delområde. Påvirkningene kan være positive eller 

negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger 

av tiltak som kun gjelder i anleggsperioden, skal ikke inngå i 

vurderingen, men omtales separat. Vurdering av påvirkning går fra 

sterkt forringet til forbedret. 

 

Figur 4: Skala for vurdering av påvirkning. Skalaen for påvirkning 
gjenfinnes på y-aksen i konsekvensvifta [2]   

  

Tabell 5: Definisjon for vurdering 
av påvirkning fra håndbok V712  
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2.5 Vurdering av konsekvens 

Vurdering av konsekvens er en sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til «konsekvensvifta» 

beskrevet i håndboken. Konsekvensvifta (vist i figur 5) viser prinsippet for hvordan konsekvens blir 

vurdert.  

 

Figur 5. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenstille grad av 
verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende. [2] 

Tabell 6 viser en forklaring til hva de ulike konsekvensgradene betyr. For eksempel betyr én minus (-) 

noe miljøskade for delområdet. 

Tabell 6: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder [2]. 

 

2.6 Vurdering av samlet konsekvens 

Det skal gjøres en sammenstilling av konsekvensene for de ulike delområdene og alternativene. 

Sammenstillingen av konsekvenser for et alternativ skal ikke gjøres som en matematisk øvelse basert 

på gjennomsnittlig konsekvens i delområdene. Det skal ligge en faglig vurdering til grunn for samlet 

konsekvensgrad. Antall berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning 

(sumvirkninger) må legges til grunn for vurderingen. For å tydeliggjøre konsekvensvurderingene, skal 
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utreder vurdere hvilke alternativer som er best og dårligst. Tabell 7 viser hvilke kriterier som ligger til 

grunn for fastsettelse av konsekvens. 

Tabell 7: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ [2]. 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i et åpent, lett bølgende, storskala landskap der jordbruksområder med spredt 

bebyggelse og skogspartier opptrer i en mosaikkpreget struktur (se figur 6).  

 

Figur 6: Flyfoto som viser jordbrukslandskapet rundt Esval Miljøpark (Kilde: Norge i bilder) 

3.2 Arealbruk 

Området er preget av aktiviteter relatert til avfall og gjenvinning, delvis av industriell karakter. Det er 

3 bedrifter som driver sin virksomhet på Esval i dag; Esval Miljøpark KF, Nes Miljøpark AS og 

Romerike biogassanlegg (RBA). Esval Miljøpark KF sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert 

virksomhet, deponering og gjenvinning. Nes Miljøpark AS renser jordmasser og deponerer de 

massene som ikke kan gjenvinnes. RBA gjenvinner matavfall og produserer biogass og biogjødsel. 

Figur 7 viser arealbruken på Esval slik den er i dag.  

Esval Miljøpark 
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Figur 7: Dagens arealbruk på Esval Miljøpark 

4 Utredning 

4.1 Utredningsalternativer 

Utredningen beskriver alternativ 0 (referansealternativet) og alternativ 1 (utvidelse av Esval 

Miljøpark). Alternativ 0 beskriver forholdene dersom jordbruksområdet (A2) ved siden av Esval 

Miljøpark ikke bygges ut. Alternativet er sammenlikningsgrunnlaget for vurderingen av 

konsekvensene ved alternativ 1. Det betyr at alternativ 0 per definisjon har konsekvensen 0. 

Konsekvensen av alternativ 1 viser hvor mye dette alternativet avviker fra alternativ 0 

(referansesituasjonen). 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om naturressursene og belyse hvordan utvidelsen 

av Esval Miljøpark vil kunne påvirke disse verdiene. Det skal tydeliggjøres om alternativ 0 eller 

alternativ 1 er best/dårligst for fagtemaet. Informasjonen som skaffes i utredningen skal benyttes til 

videre utforming av detaljreguleringsplanen.  
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4.1.1 Alternativ 0 (referansealternativet) 

 

Figur 8: Gjeldende reguleringsplaner for Esval Miljøpark 

Alternativ 0 innebærer en videreføring av gjeldende regulering og legger til grunn 

reguleringsplanenes arealformål for etterbruk. Gjeldende reguleringsplaner er illustrert i figur 8. 

Figuren viser Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2, datert 16.02.1995 og Reguleringsplan 

for Esval – Holsravina, vedtatt 08.09.2015.  

I det området som er gult i figuren, er etterbruk satt til enten skog eller dyrka mark. Området som er 

lyserødt og oransje, skal fortsatt benyttes til renovasjonsformål. Romerike biogassanlegg fortsetter 

sin virksomhet som i dag, men kapasitetsutnyttelsen økes fra dagens 60% til 100%. 

Områdene som skal tilsås, vil tilsås som skog med en tresort tilpasset at dette er et avsluttet deponi. 

Innenfor det gule området er det gitt dispensasjon til etablering av jordrensanlegget til Nes Miljøpark 

AS. Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres i disse 

arealene. Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KS driver videre med den ikke kommersielle 

virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, samt noe omlasting for andre aktører i området som 

tidligere har vært disponert av NG Metall. Komposteringen av hageavfall og biorest flyttes til 

Holsravina, i området som er markert med oransje i kartet. I området A2 i kommuneplanen vil det 

fortsatt være landbruk. Figur 9 illustrerer hvordan Esval Miljøpark vil se ut i alternativ 0. 
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Figur 9. Illustrasjon som viser alternativ 0 (referansealternativet) 

4.1.2 Alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark 

Alternativ 1 medfører tilrettelegging for avfallsrelatert næringsvirksomhet i deler av dagens anlegg, 

samt felt A2 i kommuneplanen (tilsvarende BV, BKB8 og BKB9 i plankart). Deponiene fylles ytterligere 

opp. Deponifronten flyttes nærmere Vorma, men stopper mer enn 100 meter fra elvebredden. 

Holsravinas fyllingsvolum økes, slik at den på sikt vil skjerme mot innsyn til resten av området. 

I arealene med oppfylt deponi, vil flate deler av området (BKB1) benyttes til anlegg og bygninger. 

Deponifronten og annet skrånende terreng tilsås eventuelt i kombinasjon med etablering av 

solenergianlegg (solceller, solfangere eller lignende). Andre oppfylte områder som ikke tilrettelegges 

for næringsvirksomhet vil gradvis dekkes til med rene masser og tilplantes eller benyttes til 

energianlegg. 

Felt A2 består av flatt terreng uten spesiell fare for setninger. Dette området reserveres derfor blant 

annet til aktiviteter og virksomheter som ikke er egnet på toppen av et deponi. I dette området kan 

det også etableres virksomhet relatert til kompetansebygging, forskning og utvikling, og nyskapning 

innfor kretsløpsbaserte avfallssystemer.  

For næringsbygg som skal benyttes til håndtering av avfall og industri, er det behov for en takhøyde 

som sikrer fremkommelighet og bruk av ulike typer maskiner. Byggehøyden i utbyggingsalternativet 

er derfor satt til 15 og 20 meter over planert terreng.  

Det etableres en fyllestasjon for biogass og eventuelt andre nullutslipps energibærere i tilknytning til 

området. Et av målene med dette er å legge til rette for at transportører til området går over til null-

utslipps kjøretøy.  

Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres som i dag. 

Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KS driver videre med den ikke kommersielle 

virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, kompostering, samt noe næringsaktivitet.  
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Det tas utgangspunkt i at gjenvinningsstasjonen forblir i dagens posisjon, men denne kan også flyttes 

ved ønske om annen virksomhet i dette området. Romerike biogassanlegg fortsetter sin virksomhet 

som i dag, men kapasitetsutnyttelsen økes i til 100% som for referansealternativet. 

I området i sør-øst (BKB6 og BKB7) vil det være arealer som for eksempel kan benyttes til oppstilling 

av renovasjonsbiler og containere. Her vil det også kunne mellomlagres masser eller etableres andre 

anlegg som er å tråd med planens hensikt. Aktuell virksomhet kan være solenergi eller samme type 

virksomhet som drives i BKB1. 

 

Figur 10: Illustrasjon som viser alternativ 1 

4.2 Delområder i utredningen 

Planområdet omfatter deponiet på Esval og områder med dyrket jord som benyttes til 

kornproduksjon og gress. Planområdet er delt opp i delområde 1 og 2 (a, b og c), som er vist i figur 

11. Delområde 1 omfatter dagens anlegg/deponi som benyttes til renovasjonsformål. Delområde 2 

(a, b og c) består av jordbruksarealet som er innenfor planområdet, både det som tidligere har vært 

deponi (2a og 2c) og utvidelsen (A2) mot øst (2b).  

Ortofotoet i figur 11 viser planområdet (svart stiplet strek) og hvilke jordbruksområder som berøres, 

samt størrelsen på disse. Delområde 2a og 2c er tidligere deponi som nå er avsluttet. Delområde 2a 

benyttes i dag til kornproduksjon, mens 2c er beplantet med gress. Begge områdene er innenfor 

gjeldende reguleringsplan for Esval fyllplass 2. Delområde 2a har en størrelse på ca. 27,2 dekar og 

delområde 2c har en størrelse på 50,8 dekar. Delområde 2b (grønt) har en størrelse på ca. 53,7 dekar 

og er ikke tidligere benyttet som deponi. Totalt berører planforslaget 80,9 dekar som benyttes til 

kornproduksjon i dag og 50,8 dekar som er beplantet med gress. 
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Figur 11: Ortofoto fra 2019 (fra Scan Survey) med påført størrelse på jordbruksarealene (2a,2b og 2c) 
og areal for nåværende deponivirksomhet (1). Svart stiplet linje er planavgrensningen til foreslått 
detaljreguleringsplan. 

4.3 Utredning av jordegenskaper 

4.3.1 Verdiklasser basert på jordsmonnkart 

Kartlaget i kartdatabasen Kilden til NIBIO «Verdiklasser basert på jordsmonnkart» er utviklet for bruk 

ved konsekvensanalyser etter Håndbok V712 Konsekvensanalyser fra Statens vegvesen. 

Verdiklassene for jordsmonnkart baserer seg på temakartet «jordressurser», og viser jordbruksareal 

inndelt i fire klasser etter jordsmonnets agronomiske egenskaper [10]. 

Viktige jordegenskaper i denne sammenhengen er jordas dreneringsegenskaper, dybde til fast fjell, 

fordeling av partikkelstørrelsene sand, silt og leir, innhold av grove fragmenter og innhold av 

organisk materiale. Verdiklassene er videre justert for helling og forekomster av fjell i dagen. Det er 

ikke tatt hensyn til klimatiske forhold [10]. 

Svært stor verdi tilsvarer jord som er selvdrenert og relativt tørkesterk og som ikke krever andre 

innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. Jorda har god evne til å lagre plantetilgjengelig vann, og i 

tillegg egen evne til å drenere ut overflødig vann. Jordsmonnet er dypt og har vanligvis en 

dyptgående jordstruktur [10]. 

Stor verdi tilsvarer jord som har grøftebehov, jord som periodevis kan være tørkeutsatt og jord som 

krever litt større innsats grunnet flere mindre begrensninger. Jorda i denne klassen er mer 

innsatskrevende, men med de rette tiltakene kan jordkvaliteten være på linje med klasse 1. Denne 

klassen inneholder også jord med egenskaper som beskrevet under «Svært stor verdi», men med 

helling over 1:3 eller hyppig forekommende fjell i dagen [10]. 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har registrert jordkvaliteten i delområde 2a, b og c til å ha stor 

og svært stor verdi (se figur 12). Delområde 2 (a, b og c) er definert som lettdrevet dyrket mark fordi 
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delområdene har en størrelse på over 2 dekar, har tilnærmet kvadratisk form og har mindre 

helningsgrad enn 1:5. 

 

Figur 12. Kart fra NIBIO som viser registrert jordsmonnkvalitet [10] 

4.3.2 Verdiklasser for dyrkbar jord 

 

Figur 13: Verdiklasser for dyrkbar jord [11] 

Kartlaget «Verdiklasser for dyrkbar jord» er utviklet for bruk ved konsekvensanalyser etter Håndbok 

V712 Konsekvensanalyser fra Statens vegvesen. Kartlaget er basert på kartlaget «dyrkbar jord» og 

viser dyrkbar jord fordelt på klassene middels og noe verdi [11]. 

Middels verdi tilsvarer dyrkbar jord som er selvdrenert og ikke blokkrik, samt tidligere 

jordbruksareal som kan dyrkes opp igjen [11]. 
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Noe verdi tilsvarer annen dyrkbar jord [11]. 

Som vist i figur 13 er store deler av eksisterende deponi vist som dyrkbar jord med noe verdi. 

4.3.3 Andre forhold 

Esval Miljøpark har drevet med deponivirksomhet for husholdningsavfall siden 1972. I takt med at 

mengden husholdningsavfall ble redusert gjennom 1990-tallet og fram til deponiforbudet i 2009 er 

dette endret. I de siste årene er det andre fraksjoner som er deponert på Esval. Avsluttet deponi i 

delområde 2a og 2c er benyttet til deponering av husholdningsavfall. Delområde 1 er benyttet til 

husholdningsavfall og benyttes nå til deponering av forurensede jordmasser. 

Det avfallet som ble deponert på Esval tidligere inneholdt store mengder organisk materiale. Når 

dette brytes ned produseres det deponigass som kan påvirke planteveksten negativt. For å få 

tilfredsstillende plantevekst må det etableres et velfungerende system som fanger opp gassen. Selv 

om dette er etablert, kan det oppstå situasjoner som leder til lekkasje av deponigass. Dette kan 

redusere plantevekst og gir avlingsskader. Innenfor delområde 2a betaler Esval Miljøpark KF 

kompensasjon til grunneieren for avlingstap som følge av de negative effektene av deponiet.  

I håndbok V712 informeres det om at jordsmonnkartleggingen har pågått siden slutten av 1980-tallet 

og at ikke alle kartene er oppdatert. Endrede forutsetninger registreres ikke uten videre over tid og 

det kan være gjort inngrep etter kartleggingen som har ført til at jordsmonnkartet ikke lenger 

stemmer. Et av inngrepene som nevnes er påfylling av masser. Deponivirksomheten i delområde 2c 

pågikk i perioden 1998 – 2003. Området er beplantet med gress i dag og har 

gassoppsamlingsbrønner og sigevannsledninger under bakken som gjør at det er utfordrende å pløye 

jorda. Figur 14 viser eksisterende gass-, vann- og avløpsledninger som ligger i og under deponiet. 

Figuren viser at det ikke ligger rør direkte under delområde 2a, mens det finnes rør under store deler 

av delområde 2c.  

 

Figur 14: Eksisterende deponi med gass- og VA-ledninger. Mørkeblå flate viser tidligere deponi med 
husholdningsavfall, grønn flate er deponi for lett forurensede jordmasser, lyseblå streker viser 
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eksisterende gassledninger, og grønne streker viser VA-ledninger. Delområdene vises med rosa strek 
og planavgrensning er vist med svart stiplet linje. 

4.4    Verdivurdering 

4.4.1 Verdivurdering delområde 1 – Dagens anlegg og deponi 

Delområde 1 omfatter dagens anlegg med deponi. Arealene innenfor delområde 1 er registrert i 

verdiklasser for dyrkbar jord med noe verdi i kartdatabasen Kilden. Noe verdi indikerer annen 

dyrkbar jord.  

I henhold til verdikriteriene i tabell 1 er dyrkbar jord med noe verdi enten organisk jord, jorddekt, 

ikke tidligere dyrka, som enten er tørkesvak eller ikke selvdrenert, eller er selvdrenert og blokkrik 

eller svært blokkrik. Avgjørende for om et område regnes som dyrkingsjord er i veilederen følgende 

(Skog og landskap, 2007, s.37 [4]): Areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at det vil oppfylle 

krav til lettbrukt fulldyrka jord eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima 

og jordkvalitet for plantedyrking. 

Følgende kriterier er lagt til grunn for inndeling av dyrkingsjord (Skog og landskap, 2007, s.37-43): 

- Minsteareal (minste størrelse og avstand til annet fulldyrket mark/vei) 

- Klima 

- Topografi (mindre enn 1:3 helning) 

- Jorddybde (minst 80 cm med dreneringsbehov) 

- Jordkvalitet 

- Stein- og blokkinnhold 

- Areal som krever senknings-, inndemmings- og/eller kanaliseringsarbeid (i slike tilfeller må det 

vurderes om arealet som kan dyrkes er rimelig stort i forhold til kapitalinnsatsen) 

Delområde 1 har flere steder mer enn 1:3 helning, jorddybde er ikke 80 cm og består ikke av jord, 

men deponi og har dermed dårlig jordkvalitet. Ved avsluttet deponi ansees området som mindre 

lettbrukt på grunn av topptetting på deponiet som ikke kan brytes og helningsgrad opp til 1:3 i deler 

av området. I tillegg vil setninger i deponiet medføre deponigass som kan påvirke avlinger. 

Delområde 1 vurderes derfor til å ha noe verdi. 

 

Figur 15: Verdivurdering delområde 1 

4.4.2 Verdivurdering delområde 2 a – Jordbruksareal og avsluttet deponi 

Delområde 2a er registrert med delvis jordressursklasse 2 (stor verdi) og jordressursklasse 1 (svært 

stor verdi) i Kilden. Deponigass påvirker avlingen i delområdet. Noe som gjør at Esval Miljøpark KF 

betaler årlig kompensasjon til grunneieren for avlingstap. I henhold til verdikriterier for jordbruk skal 

jordressursklasse 2 med store driftstekniske begrensninger ha middels verdi, mens jordressursklasse 

1 med store driftstekniske begrensninger skal ha stor verdi. For fulldyrka jord uten jordsmonnkart 

tilsvarer middels verdi organisk jord eller jorddekt, tungbrukt. Stor verdi er jorddekt, lettbrukt eller 

mindre lettbrukt. Delområde 2a er både fulldyrket og lettbrukt, men har utfordringer med jordsmonn 

som følge av deponigass. Delområdet 2a vurderes derfor til å ha mellom middels og stor verdi. 
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Figur 16: Verdivurdering delområde 2a 

4.4.3 Verdivurdering delområde 2 b – Jordbruksareal 

Delområde 2b er et fulldyrket og lettbrukt område som er registrert med jordressursklasse 2 (stor 

verdi) i kartdatabasen Kilden. 

 

Figur 17: Verdivurdering delområde 2b 

4.4.4 Verdivurdering delområde 2 c – Gress og avsluttet deponi 

Delområde 2c er for det meste registrert som jordressursklasse 1, uten begrensninger og med 

verdiklasse 4 (svært stor verdi). Deler av området er registret som jordressursklasse 2 (små 

begrensninger) med verdiklasse 3 (stor verdi). Kartene vurderes til ikke å være oppdatert også i 

delområde 2c. Området består av tidligere deponi for husholdningsavfall som er tildekt og sådd med 

gress. Delområde 2c er overflatedyrket og kan ikke pløyes på grunn av gassrør og sigevannsrør som 

ligger under bakken. I verdikriteriene for overflatedyrka jord vurderes grunnlendt eller organisk jord 

til å ha noe verdi, mens jorddekte områder vurderes til å ha middels verdi. Delområde 2c er 

grunnlendt og har store deler organisk materiale i deponiet. Delområde 2c vurderes derfor til å ha 

noe verdi. 

 

Figur 18: Verdivurdering delområde 2c 



Områdeutvikling Esval Miljøpark multiconsult.no 

KU Jordvern 4 Utredning 

 

10203010-PLAN-RAP-KU01 24. mars 2020 / 00 Side 22 av 30 

4.4.5 Verdikart 

 

Figur 19: Verdikart for planområdet med alle delområder. Gul = noe verdi, oransje = middels verdi, 
rød = stor verdi 

4.5 Vurdering av påvirkning 

4.5.1 Påvirkning delområde 1 

Alternativ 0 innebærer at Nes Miljøpark AS fortsetter sin drift med rensing av jord. De delene av 

delområde 1 som er flate vil derfor også i fremtiden benyttes til lagring av jordmasser og 

gjenvinningsstasjon. I resten av området avhenger påvirkningen av valgt etterbruk, enten lav skog 

eller jordbruk. Med bakgrunn i verdivurderingen gjort i kapittel 4.4.1 vurderes det ikke som 

sannsynlig at området blir tilrettelagt for dyrking, men at området blir beplantet med lav skog. 

Etablering av dyrka mark på deponiet vil kreve investeringer og drift som ikke står i forhold til 

potensiell avkastning. Delområde 1 vil med bakgrunn i dette ikke benyttes til jordbruk verken i 

alternativ 0 eller 1.  

Påvirkning av delområde 1 i alternativ 1 vurderes til Ubetydelig endring. 
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Figur 20: Vurdering av påvirkning av delområde 1 

4.5.2 Påvirkning delområde 2a 

Delområde 2a videreføres som jordbruksområde i alternativ 1 og vil derfor ikke ha noen endring fra 

alternativ 0. Påvirkning av delområde 2a i alternativ 1 vurderes til Ubetydelig endring. 

 

Figur 21: Vurdering av påvirkning av delområde 2a 

4.5.3 Påvirkning delområde 2b 

Delområde 2b foreslås regulert til bebyggelse for kretsløpsbasert virksomhet med BYA = 50%. Det er 

vurdert om området blir forringet eller sterk forringet/ødelagt som følge av alternativ 1. I henhold til 

tabell 5 er definisjonen for sterkt ødelagt / forringet: Betydelig areal foreslås omdisponert. 

Utbyggingsforslaget berører kjerneområde for landbruk eller et stort, sammenhengende 

jordbruksområde slik at det i stor grad reduserer muligheten til effektiv utnyttelse av jordbruksareal. 
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I henhold til definisjon fra Landbruksdirektoratet (tabell 4) skal kjerneområde for landbruk tegnes inn 

på kommunekartet og være vedtatt politisk. Siden delområde 2b er avsatt i kommuneplanen til 

utvidelse av Esval Miljøpark kan ikke delområdet ansees å være sterkt forringet / ødelagt i henhold til 

definisjonen. Delområde 2b vurderes derfor til å bli forringet som følge av alternativ 1. Definisjonen 

på forringet er: Større areal foreslås omdisponert. Utbyggingsforslaget berører sammenhengende 

jordbruksområde av noe størrelse slik at det reduserer muligheten til effektiv utnyttelse av 

jordbruksareal. 

Påvirkning av delområde 2b i alternativ 1 vurderes til Forringet. 

 

Figur 22: Vurdering av påvirkning av delområde 2b 

4.5.4 Påvirkning delområde 2c 

Delområde 2c vil fortsette å være avsluttet deponi i alternativ 0, med gressproduksjon og jord som 

ikke kan pløyes. I alternativ 1 åpnes det opp for bebyggelse innenfor delområdet. Dersom en ønsker 

å bebygge området, må deponiet under fjernes, eller det må gjøres andre sikringstiltak for å hindre 

setningsskader og lekkasje av deponigass. Fjerning av deponiet er svært kostbart og vil ikke være et 

aktuelt tiltak å gjennomføre dersom det ikke vil gi store gevinster i etterkant. Dersom deponiet 

fjernes, vil det være større sannsynlighet for at jorden kan dyrkes i senere tid, enn dyrking av korn på 

deponiet slik det ligger i dag. Påvirkningen på delområde 2c ansees derfor å være ubetydelig. 

Påvirkning av delområde 2c i alternativ 1 vurderes til Ubetydelig endring. 
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Figur 23: Vurdering av påvirkning av delområde 2c 

4.6 Vurdering av konsekvens 

Figur 24 viser konsekvensvifta påført vurdering av verdi og påvirkning for delområde 1 og 2a, b og c. 

Konsekvensgraden er vist med en gul sirkel for hvert delområde. Av konsekvensvifta ser man at 

delområde 1, 2c og 2a vil ha ubetydelig konsekvens (0), mens delområdet 2b vil ha middels negativ 

konsekvens (– –). 

 

Figur 24. Konsekvensvifta med påført konsekvensgrad for delområde 1 og 2a, 2b og 2c.  
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4.7 Sammenstilling av konsekvens 

Tabell 8: Sammenstilling av konsekvens for alternativ 0 og 1, samt for delområde 1 og 2 

Delområde Alternativ 0 

(referanse-

alternativ) 

Alternativ 1 (utvidelse av Esval Miljøpark) 

Delområde 1 0 0 

Delområde 2a 0 0 

Delområde 2b 0 – – 

Delområde 2c 0 0 

Avveining  Samlet konsekvensgrad for hele planområdet er 

vurdert lik konsekvensgraden for delområde 2b: 

middels negativ konsekvens (– –). 

Selv om de andre delområdene har 

konsekvensen 0, kan ikke den samlete 

konsekvensgraden trekkes ned til noe negativ    

( – ). For samlet konsekvensgrad noe negativ 

skal ikke høyere konsekvensgrader forekomme, 

eller delområdet skal være underordnet. 

Delområde 2b anses ikke som underordnet.  

Samlet vurdering 0 – – 

Rangering 1 2 

Forklaring til 

rangering 

Alternativ 0 vil ha 

lavere konsekvens 

for jordvern enn 

alternativ 1. 

Alternativ 1 har middels negativ konsekvens.  
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6 Drøfting 

Utredningen viser at alternativ 1 vil ha middels negativ konsekvens for jordbruket sammenliknet med 

alternativ 0. Dette kapitlet har som hensikt å drøfte konsekvensene i et større perspektiv. 

6.1 Konsekvenser for nasjonale mål 

Som nevnt i innledningen er det et nasjonalt mål at omdisponering av dyrkbar mark skal begrenses til 

under 4000 dekar i året. De 53,7 dekarene med fulldyrket jord med godt jordsmonn som 

beslaglegges som følge av alternativ 1 utgjør 1,3 prosent av dette arealet. Likevel tilsvarer det også 

kun 4 promille av det totale arealet som benyttes som fulldyrket mark i Nes kommune. For Nes 

kommune som landbrukskommune utgjør derfor alternativ 1 lite i forhold til de store 

jordbruksarealene i resten av kommunen. Viken fylke og Nes kommune er likevel av de stedene i 

landet med best jordkvalitet og størst mulighet til å gi gode avlinger. Nes er derfor en kommune hvor 

mange omdisponeringer av jordbruksareal kan få konsekvenser for kornproduksjonen i landet.  

6.2 Konsekvenser for eiendommen 

Det er eiendom med gnr/bnr 23/1 som får redusert jordbruksareal som følge av planforslaget. I 

Akershus og Oslo var jordbruksarealet pr. jordbruksbedrift i gjennomsnitt ca. 374,5 dekar i 2018 

(SSB). Landbrukseiendom 23/1 har et jordbruksareal på 478 dekar, som vist i tabell 9. Det er uvisst 

om bonden som eier jordbruksområdene også leier andre arealer til kornproduksjon.  

Tabell 9. Arealfordeling for eiendom gnr/bnr 23/1, avrundet til heltall (Gårdskart, NIBIO 2016) 

Arealfordeling Dekar 

Fulldyrka jord 478 

Overflatedyrket jord 0 

Innmarksbeite 2 

Skog særs høy bonitet  0 

Skog høy bonitet 293 

Skog middels bonitet 767 

Skog lav bonitet 348 

Uproduktiv skog 36 

Myr  0 

Jorddekt fastmark 19 

Skrinn fastmark 0 

Bebygg, samferdsel, vann isbre og snø  13 

Sum  1955 

 

Planforslaget medfører ca. 53,7 dekar tapt jordbruksareal, noe som tilsier at gården får et 

gjenværende jordbruksareal på 424 dekar. Dette tilsvarer en reduksjon av arealet med 11 %. 

Reduksjonen er betydelig, men eiendommen vil fortsatt ha et totalt jordbruksareal som er over 

gjennomsnittet i Oslo og Viken. 

Figur 25 viser et flyfoto som viser deler av eiendom 23/1 markert med gult. Av figuren ser man at 

eiendommen har to adskilte områder som benyttes til kornproduksjon, hvorav området i sør berøres 

av planforslaget. Arealet i sør som benyttes til kornproduksjon har en størrelse på ca. 155 dekar. 

Planforslaget medfører at arealet på jordstykket i sør reduseres til 101 dekar. 
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Figur 25: Bilde som viser deler av eiendom 23/1 i gult. Det er disse to områdene innenfor eiendommen 
som benyttes til jordbruk. Lenger nord (utenfor bilde) har eiendommen et stort område med skog. 

I følge rapporten «Kornøkonomi - En analyse av driftsgranskingsbrukene for korn» ([5], s. 14) har 

størrelsen på jordstykket mye å si for arbeidsforbruket og dermed også for kostnadene knyttet til 

drift. Med store jordstykker kan man drive til en lavere kostnad enn med mange små. Rapporten 

viser at jordstykker på 70 dekar eller mer reduserer arbeidsforbruket sammenliknet med mindre 

jordstykker. Reduksjon av jordstykkeareal fra 155 til 101 dekar kan få konsekvenser for 

arbeidsforbruket per dekar og kostnader knyttet til driften, men det gjenværende stykket på 101 

dekar bør likevel være stort nok til å gi et effektivt arbeidsforbruk per dekar. 

Tabell 10: Jordleiepriser for korndyrking i 2019 (Jordleieundersøkelsen 2019, Landbruksdirektoratet) 

Korndyrking Dårlig jord God jord 

Kr/daa Lavest 

pris 

Middel- 

pris 

Høyest 

pris 

Lavest 

pris 

Middel- 

pris 

Høyest 

pris 

Endring i 

middelpris 

fra 2018 

Østlandet 0 226 350 150 390 600 13 

Telemark/Agder 0 111 300 100 263 350 10 

Rogaland 350 350 350 475 591 700 1 

Trøndelag 50 177 300 150 286 650 -48 

 

Som vist i tabell 10 er jordleieprisen for arealer med god jord på mellom 150 til 600 kroner pr. dekar 

på Østlandet i 2019. Dersom landbrukseiendom 23/1 skal leie 53,7 dekar med god jord vil dette koste 

mellom 8000 og 32 200 kr i året. Bonden har hvert år faste kostnader til maskiner, redskaper, 

driftsbygninger, traktor, vanningsanlegg, leid arbeid, jordleie osv. Dersom bonden har færre dekar å 

fordele kostnadene på, vil driftskostnadene per dekar øke. Tapet av evt. leieinntekter er derfor kun 

delvis riktig for det totale økonomiske tapet til bonden fordi de faste kostnadene for driften fortsatt 

vil være de samme. Reduksjon av driftsinntektene med 11% og konstante faste kostnader vil gi 

bonden et betydelig dårligere årsresultat. 
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Dersom bonden selv ønsker å leie et erstatningsareal må man også regne med økte 

transportkostnader hvis det leide jordstykket er lokalisert i et område som ligger lenger unna 

bonden. Som vist i tabell 11 er transportkostnaden totalt per kilometer mellom 567 og 733 kroner 

per km for jordstykker på mellom 50 og 100 dekar. Tabellen viser også at transportkostnaden per 

dekar per kilometer er betydelig mindre dersom jordstykket er på mellom 200 og 400 dekar.  

Tabell 11: Transportkostnad knyttet til traktor og fører per km fra driftsbygning til jordstykke ved 
ulike jordstykkestørrelser (Kilde: «Kornøkonomi - En analyse av driftsgranskingsbrukene for korn», s. 
50 [5]) 

 50 dekar 100 dekar 200 dekar 300 dekar 400 dekar 

Kroner totalt per km 567 733 1067 1500 1833 

Kroner per dekar per km 11,34 7,33 5,34 5,00 4,58 

 

Med andre ord har avstanden og størrelsen på jordstykket mye og si for evt. overskudd eller 

underskudd ved leie av erstatningsareal på 53,7 dekar. Leieprisen gir derfor kun en indikasjon på det 

økonomiske tapet som bonden vil ha ved å miste god landbruksjord som følge av planforslaget. Tapet 

kan også medføre et dårligere totalt resultat pga. faste utgifter og evt. økte transportkostnader ved 

leie av erstatningsareal. Til tross for reduserte driftsinntekter vurderes det som sannsynlig at 

jordbruksdriften på gården kan fortsette fordi gjenværende jordbruksareal er over gjennomsnittet i 

Oslo og Viken.  

6.3 Avbøtende tiltak 

Følgende tiltak er vurdert som avbøtende for tapet av dyrkbar mark: 

- Midlertidig lagring og tilbakeføring av matjordlag. 

- Etablere nye arealer med dyrket mark eller bruke matjord fra planområdet til å forbedre 

vekstvilkårene på andre jordbruksarealer. 

- Skygge fra nye bygg kan medføre avlingstap på det gjenværende jordstykket. For å hindre 

avlingstap som følge av skygge fra bebyggelse bør det benyttes byggegrense for å styre hvor 

på tomten bygninger kan plasseres.  

7 Konklusjon 

Sammenliknet med referansealternativet (alternativ 0), vil alternativ 1 medføre at det omdisponeres 

53,7 dekar landbruksjord som er fulldyrket og lettbrukt og som er registrert med jordressursklasse 2 

(stor verdi) i kartdatabasen Kilden. I henhold til vurdering av påvirkning i håndbok V712 og definisjon 

fra Landbruksdirektoratet, vurderes landbruksjorden som forringet som følge av alternativ 1. I 

konsekvensvifta medfører dette at delområde 2b vurderes til å ha middels negativ konsekvens. De 

andre delområdene vurderes til å ha ubetydelig konsekvens. Sammenlagt vurderes konsekvensen for 

alternativ 1 til å ha middels negativ konsekvens. 

Konsekvensen av omdisponeringen fra landbruksjord til renovasjonsformål for landbrukseiendom 

gnr/bnr 1/23 er vurdert til et årlig tap på opptil 32 200 kroner + transportkostnad for evt. leie av 

jordstykke med større avstand fra bonden. Landbrukseiendommen vil etter bortfallet av 

landbruksjord likevel være større enn den gjennomsnittlige størrelsen for jordbruskbedrifter i 

regionen Akershus, og det vurderes derfor sannsynlig at driften av gården fortsetter.  
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Avbøtende tiltak som er relevante for alternativ 1 er å redusere risikoen for avlingstap ved å hindre 

skygge fra bygg i det gjenværende jordstykket. Matjord fra planområdet kan også brukes til å 

forbedre vekstvilkårene på andre jordbruksarealer utenfor planområdet.Avbøtende tiltak som er 

relevante for alternativ 1 er å redusere risikoen for avlingstap ved å hindre skygge fra bygg i det 

gjenværende jordstykket. Matjord fra planområdet kan også brukes til å forbedre vekstvilkårene på 

andre jordbruksarealer utenfor planområdet. 
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